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Zadání závěrečné práce bylo splněno v plném rozsahu. Výsledkem je technická mapa obce 
Klimkovbice – Josefovice, její centrální části. V práci jsou nejdříve popsány  geodetické a 
kartografické základy, použité měřické metody a přístroje, vysvětlena technická mapa obce a 
její obsah podle platných právních předpisů. Druhá část je věnována pracem a postupům, 
které vedly k vytvoření účelové mapy. Práce je logicky řazena, stručná a přehledná. Některé 
kapitoly z teoretické části nebyly ve výsledku použity z důvodu skutečné situace v dané 
lokalitě. 
 
Spolupráce autorky s vedoucí diplomové práce byla na dobré úrovni. 
  
K práci mám připomínky, některé z nich uvádím v následující části posudku: 
 
V diplomové práci je použit bod č.62.2 (zajišťovací bod), který se v dané oblasti nenachází. 
 
Ve výpočetní části byl proveden test přesnost pouze polohopisu, výsledky mohly být lépe 
zhodnoceny v textu práce. 
 
Měřické náčrty bych označila jako polní náčrty. 
 
Příloha č.10 Technická mapa obce - Proč byla pro vyznačení budov použita červená barva?  
V kapitole 4.10 Vyhodnocení grafické dokumentace je uvedeno, že polohopis má být 
zobrazen černou barvou. 
 
Obsah technické mapy obce se vyznačuje způsobem uvedeným v normě ČSN 013411. 
Velikost písma mimorámových údajů neodpovídá.  
 
Vrstevnice by měly být křivky nikoliv lomené čáry. 
 
 
Jazyková i formální stránka jsou na dobré úrovni. V textu práce jsou drobné chyby. Práce je 
vhodně doplněna obrázky, tabulkami a přílohami. Došlo k chybě v označení tabulek v textu 
práce Ke zpracování diplomové práce byla použita vhodná odborná literatura. 
 



Výsledky diplomové práce mohou být použity pro některé práce v obci, pro které se tato 
účelová mapa tvoří. 
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